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Přijatá opatření v souvislosti se šířením koronaviru jsou aktualizována na webových stránkách města www.prestice-mesto.cz 

Vážení čtenáři,
vážení občané,
ještě před měsícem asi 

nikdo z nás netušil, co se 
stane tématem č. 1 dnešních 
dní. Již tehdy jsme však stá-
li na prahu zkoušky, která 
najednou vyvstala před celým 
lidstvem. Nikdo na ni nebyl 
připraven. Všichni jistě sle-
dujete média, a i v dalších 
příspěvcích v těchto novinách 
se budeme epidemii korona-
viru věnovat. Jako předseda 
krizového štábu, který začal 
pracovat již v prvních dnech 
trvání nouzového stavu, 
mohu konstatovat, že vše- 
chny krizové mechanismy 
fungují. Všechna vládní 
i ministerská nařízení (záko-
ny) jsou dodržována, a mne 
těší, že je respektují i samotní 
občané, přestože je to spojeno 
s mnoha překážkami a ome-
zeními. Vím, že to není jedno-
duché. Je však vidět, že si lidé 
uvědomují naléhavost sou-
časných opatření a své chová-
ní přizpůsobili. O tom jsem se 
mnohokrát během posledních 
dnů přesvědčil. Naše zodpo-
vědné chování je nutností, 
chceme-li tuto těžkou dobu 
ve zdraví přečkat nejen my, 
ale i naši blízcí. Jsem nesmír-
ně hrdý, že místní lidé nebo 
ti, kteří mají Přeštice rádi, 
se navíc zapojili do pomoci 
druhým. Všem jménem měs-
ta i jménem svým srdečně 
děkuji. Konkrétněji se vyjá-
dřím příště. Nyní se obracím 
ke všem občanům Přeštic, 
Skočic, Žerovic i Zastávky, 
zejména k těm starším či 
jinak ohroženým, ale též ke 
všem podnikatelům, kteří zde 
mají své provozovny. Budete- 
-li v nesnázích, ozvěte se nám 
a my se vám budeme snažit 
pomoci, jak jen to bude mož-
né. I vy nabídněte pomoc. Je 
to velmi důležité. V této situ-
aci nesmí nikdo zůstat sám. 
Buďte ohleduplní a laskaví. 
Moc vás všechny o to prosím. 
A věřím, že to dobře dopad-
ne. 

Mgr. Karel Naxera
starosta

„MOJE ROUŠKA CHRÁNÍ TEBE, 
TVOJE ROUŠKA CHRÁNÍ MNE“

Žádáme všechny občany, aby dodržovali 
toto nařízení.

V případě nouze lze chybějící prostředky 
nahradit. Použijte šály, kapesníky, šátky či jiné 
tkaniny, které dostatečně překrývají ústa i nos. 
Je to v tuto chvíli důležité, odpovědnost je na 
nás všech. Strážníci budou provádět dohled nad 
dodržováním tohoto nařízení.

Domácnosti v karanténě (nebo domácnosti 

s potvrzeným onemocněním COVID-19) 
by měly dle stanovisky SZÚ a MZP svůj 
veškerý odpad (včetně použitých roušek 
a kapesníků) ukládat do samostatných pyt-
lů, a ty pak zavázané odkládat výhradně do 
směsného komunálního odpadu. Pro domác-
nosti, které nejsou v karanténě nebo nejsou 
přímo infekční, se nic, ani v třídění odpadů, 
nemění.

Češi jsou proslulí černým humorem a slavní přeštičtí čuníci s rouškou jsou důkazem, že svět je ještě v pořádku. Někdo se možná 
ušklíbne, ale až si vezmete toto číslo Přeštických novin do ruky za deset let, neubráníte se smíchu a možná i dojetí. Fotografie mají 
sílu hlavně po letech a tento snímek tuto zcela výjimečnou dobu vtipně vystihuje. Čeká náš ještě několik týdnů možná měsíců s rouš-
kami na tváři, redakce Přeštických novin vám proto přeje, ať se poznáte.                                               Text (red), foto Milan Janoch

Šije celé město 
Roušky jdou na odbyt jako housky na krámě
Kvůli epidemii nesmí už pár týdnů Denní stacionář Kristián přijímat klienty. Nová budova za evangelickou 

farou se tak proměnila v krejčovský salón a dvě desítky lidí šijí a rozdělují roušky po městě i v okolních 
obcích.

„Velice rychle se daly dohro-
mady švadleny, máme sedm-
náct žen nejen z Přeštic, ale 
i z dalších obcí, které stále šijí 
roušky,“ říká vedoucí Kristiá-
na Michaela Cimická. Mate-
riál získaly od města, které jej 
pro změnu zakoupilo od firmy 
LTZ z Libštátu v severních 
Čechách. Jde dohromady sko-
ro o tisíc metrů látky. „Původ-
ně ji vezli do Plzně, kde měli 
dostatek, tak ji nabídli nám. 
Hned jsme ji vzali, jde o lát-
ku Orion 142,“ říká starosta 
Karel Naxera (TOP 09).

Základem práce je nastříhat 
látku. To má na starost jedi-
ný muž v celé ‚manufaktuře‘ 
Ladislav Kalina z městského 
úřadu. „Látku vlastně nestří-

há, ale řeže ostrým kolečkem. 
Práci převzal od ředitelky 
Domu dětí a mládeže Jany 
Prokešové, která nařezala 
první stovky roušek. Střihy 
jsou různé, nemáme jednot-
ný. Zpočátku, když jsme ještě 
neměli látku, tak jsme je dělali 
ze všeho, co se nám dostalo do 
ruky,“ vysvětluje Cimická, jak 
funguje dílna. V té jsou fyzic-
ky přítomni dva nebo tři lidé. 
Švadleny si odebírají materi-
ál a zpátky přivážejí roušky. 
„Samozřejmě se nemůžeme 
moc stýkat, dodržujeme úzkost-
livě pravidla.“

Do uzávěrky vydání ušilo 
sedmnáct žen skoro tři tisíce 
roušek. Lidem je rozděluje 
Kristián podle toho, jak je kdo 

potřebuje. „Lidé mi píšou ese-
mesky a volají od rána do veče-
ra. Než začnou chodit nějaké 
dodávky od státu, tak budeme 
šít,“ říká Cimická. Roušky ale 
šije mnoho lidí po celém měs-
tě, ať už jenom pro sebe nebo 
i pro své známé. Například 
Pavla Adámková z Příchovic 
šije jednorázové roušky pro 
lékárnu, která jí dodává mate-
riál Perlan.

„Dodávky organizované 
státními složkami přicházejí 
pozvolna a kvůli tomu jsme 
zatím schopni vybavovat pou-
ze vybrané městské složky či 
organizace. Pokud se situace 
zlepší, jsme připraveni roušky 
dodat kamkoliv,“ říká starosta 
Naxera s tím, že chce podě-

kovat všem obyvatelům, kteří 
se doma do šití ochranných 
pomůcek zapojili. „Děkuji 
všem v Přešticích a okolí, kte-
ří se spontánně či na základě 

našich výzev zapojili do této 
činnosti. Společně si přejme, 
aby se státu podařilo chybějící 
prostředky zajistit co nejdří-
ve.“

BRIGÁDA

KKC Přeštice 
nemůže nadále 

pořádat kulturní akce 
(duben, květen). 

Již zakoupené 
vstupenky zůstávají 

prozatím v platnosti, 
o náhradních termínech 

průběžně jednáme,
ale vše závisí 

na vývoji situace. 

Děkujeme za pochopení. 
Mgr. Martina Míšková 

ředitelka KKC 
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Optická síť města Přeštice
V současnosti probíhá v Přeš-

ticích celoplošná výstavba 
vysokorychlostní optické Sítě 
Elektronických Komunikací 
(dále jen SEK) od společnosti 
T-Mobile Czech Republic. Tato 
síť poskytne až do domácnosti 
superrychlý internet do 1000 
Mbit/s, IPTV (televizi přes IP) 
a možnosti zpětného zhlédnutí 
vybraných programů.

Chtěli bychom se občanům 
Přeštic v zastoupení T-Mobile 
omluvit za dočasná omezení 
a případné nepohodlí způso-
bené kvůli výstavbě sítě ve 
vašem městě. Díky uložení 
do země však bude tato síť 
více chráněná, daleko méně 
náchylná k poruchám, a pře-
devším s dlouhou životností, 
což zaručuje optické vlákno 
uložené do země. Tato síť je 
projektována jako celoplošná, 
s pokrytím všech domácnos-
tí v Přešticích. Kapacita je 
spočítána na všechny bytové 
jednotky podle katastru nemo-
vitostí ve Vaší obci. Tedy 
neopomeneme připojit žádný 
bytový objekt v Přešticích, 
jehož vlastník udělí souhlas 
s připojením.

Ve fázi celoplošné výstavby 
FTTH sítě připojí T-Mobile 

každý objekt na infrastrukturu 
sítě bezplatně.

Majitelé objektů, kteří zatím 
nevyužili možnost udělit spo-
lečnosti T-Mobile souhlas 
s umístěním optické přípojky 
do domu (představuje zavede-
ní plastové trubičky o průměru 
7 mm), mohou tak učinit nadá-
le vyplněním jednoduché-
ho formuláře a vhozením do 
poštovní schránky na radnici, 
do poštovní schránky KKC 
umístěné v průjezdu č. p. 311 
na náměstí nebo předáním na 
recepci MěÚ v Husově ulici. 
Zde je také možné vyzvednout 
si příslušný formulář. V pří-
padě potřeby nás kontaktujte 
(Pavel Douša, tel. 731 100 332, 
dousa@sbm.cz; Martin Černý, 
telefonní číslo 731 100 346, 
cerny@sbm.cz).

Všichni vlastníci nemovi-
tostí v dané ulici budou před 
zahájením výkopových prací 
kontaktováni našimi techniky 
a opětovně seznámeni s nabíd-
kou zřízení přípojky.

Děkuji za pochopení a shoví-
vavost.

Za realizační firmu SBM 
Holding Group s.r.o. Kladno 

z pověření T-Mobile 
Pavel Douša

FEJETON MÍSTOSTAROSTY

Vážení čtenáři,
asi to tak bude mít většina lidí 

na této planetě, nicméně i moje 
myšlenky posledních týdnů se 
hodně otírají o momentálně 
nejaktuálnější téma. Novino-
vé titulky hlásají, že virus nás 
všechny prověří, odhalí cha-
raktery, ukáže slabiny systé-
mu. S tím nelze než souhlasit 
a popravdě je to jedna z mála 
nadějných zpráv. Ale ruku na 
srdce, málokdo z nás se asi těší 
na souhrn toho všeho, až bude 
po všem. Veselé čtení to nebu-
de a navíc z něj bude vyplývat 
dlouhá řada úkolů, týkajících 
se více či méně nás všech.

Sleduji hodně zahraniční 
média a je velmi zajímavé, jak 
moc rozdílně se různé národy 
ke koronaviru staví. Fascinu-
jící je přitom už jen absolutní 
povrch věcí, který vnímáme 
z našich médií. Člověk by řekl, 
že v rámci vědy a vůbec všeho, 
co lidstvo vybudovalo, bude-
me mít jasněji v tom, co dělat, 
když například zaútočí virus. 
Rozpětí státních opatření (pří-
padně NEopatření) jen v Evro-
pě je takřka v celé šíři myslitel-
ného spektra. Od nás, kteří se 
v mnohém omezujeme, až po 
například Holandsko, kde se 
nedělá téměř nic. Kompletní 
šíři pak doplňují mimoevrop-
ské země, například Írán, kde 
mají jasno podobně jako my 
v padesátých letech minulého 
století ohledně amerického 
brouka. Z výzkumného hle-
diska se nejspíše bude jednat 
o studnici poznání, která bude 
nedocenitelná, až příště zaúto-
čí další virus.

Rozdíly jsou ale nejen ve 
státních opatřeních. Všiml 
jsem si, že za konkrétními kro-
ky jednotlivých států zpravi-
dla stojí většina jejich občanů. 
A to se mi na tom všem zdá 
úplně nejzajímavější. Přes-
tože to potvrzuje rčení, že 
každý národ má vládu, jakou 
si zaslouží (alespoň u demo-
kratických režimů), vypadá 
to až nepravděpodobně. Asi 
jako většina z vás jsem velmi 
zvědav, který nebo čí přístup 
k problému se ukáže jako nej-
efektivnější. A stejně jako vět-
šina z vás věřím, že oné efekti-
vitě budeme blíže spíš my než 
například zmínění Nizozemci. 
Vlastně bych se klidně vsa-
dil, že to tak bude. Ale taková 
víra bývá často slepá, takže 
setrvejme v nastoupené cestě 
a vyčkejme, jak to dopadne.

Je velmi těžké vnímat sou-
časnou situaci jako příležitost 
v momentu, kdy umírají lidé. 
Život ale půjde dál a nakonec 
nám stejně nic jiného nezbude. 
Snažme se podpořit především 
naše seniory nejen materiálně 
nebo výpomocí, ale také tep-
lým lidským slovem. Osobně 
to cítím tak, že pro naši spo-
lečnost jsou větší hrozbou 
tragická očekávání a z nich 
vyplývající plošný sociální 
dopad, nežli bude nakonec 
výčet ztrát. Nerad bych byl 
cynikem, ale uznejte, že pro-
ti zemětřesením, hurikánům 
nebo asteroidům řítícím se na 
nás vesmírem je takový virus 
přeci jen řešitelná záležitost…

Marek Krivda
místostarosta

Ke dni 25. 3. 2020 se zaregistrova-
lo 650 občanů, tj. 10,8 % z celkového 
počtu obyvatel města a jeho místních 
částí.

MOBILNÍ ROZHLAS

Dům historie Přešticka 
v době pandemie

ZÁKAZ přítomnosti veřej-
nosti v prostorách Domu 
historie Přešticka od pátku  
13. března 2020 od 6.00 hod. 
na 30 dnů. Tak znělo Nařízení 
města č. 1/2020, kterým se sta-
novila krizová opatření města 
Přeštice v souvislosti s vyhláše-
ním nouzového stavu z důvodu 
ohrožení zdraví s prokázáním 
výskytu koronaviru. Z měst-
ských zařízení platí nařízení 
nejen pro městské muzeum, ale 
také pro knihovnu a Kulturní 
a komunitní centrum. Město 
Přeštice tak reagovalo na naří-
zení vlády ČR č. 194 ze dne 
20. 3. 2020. Tomuto nařízení 
zákazu veřejnosti v prostorách 
muzea však již předcházelo 
úterní rozhodnutí RM Přeštice 
o uzavření muzea o víkendech 
z důvodu ohrožení zdraví prů-
vodkyň (seniorek). Rázem 
skončily pracné přípravy veš-
kerých přednášek, předveli-
konočních předváděcích akcí 
i komentované prohlídky aktu-
ální výstavy.

Řeknete si, tak a mohou jít 
domů, co by v muzeu bez lidí 
dělali, muzeum je přece přede-
vším službou veřejnosti. Prav-
dou je, že bez veřejnosti jsou 
sice muzejní prostory smutné, 
ale naše ruce jsou tak uvolně-
ny pro další důležitou funkci 
muzea, kterou je v našem pří-
padě správa více než sedmi-
tisícové sbírky předmětů. A je 
to práce nemalá, už více než 
rok věci náročně stěhujeme 
do upravovaného depozitá-
ře v Hlávkově ulici a dalších 
provizorních prostor. Byly 
jsme tedy, kromě historika 
Mgr. Michala Tejčka, zaměst-
naného psaním druhého dílu 
dějin města, rozhodnuté třídit, 
inventarizovat a uspořádávat 
předměty v depozitáři, psát 
v klidu komplexní výroční 
zprávu za rok 2019 a dělat 
další práce, na které v běžném 
provozu nezbývá čas. Velkou 
změnu plánů však přinesla 
výzva starosty města Přešti-
ce Mgr. Karla Naxery Šijeme 
roušky v pondělí 16. března: 
„Situaci vnímáme jako vážnou 
a nechceme pasivně čekat, až 
k nám nějaké ochranné pro-
středky dorazí. Včera jsme 
získali od Plzeňského kraje 
23 roušek pro sociální odbor. 
Cítíme však, že bychom měli 
jít příkladem. Jinými slovy, 
chceme ostatní ´zdravě´ naka-
zit, aby rouškami chránili sebe 
i druhé a aby je nosili. Chtěl 

bych také touto cestou apelo-
vat i na ostatní města, aby se 
v této činnosti přidala. Zájem-
ci se mohou obracet na zakla-
datelku denního stacionáře 
Kristián pro zdravotně znevý-
hodněné a seniory v Přešticích 
Michaelu Cimickou, která akci 
Šijeme roušky pro Přeštice 
koordinuje. Chcete-li pomoci 
městu Přeštice s nedostatkem 
roušek, zastavte se u nás ve 
stacionáři, kde je připraven 
nastřihaný materiál od paní 
Volfové. Stacionář je místem 
výdejovým i sběrným.“

Bylo rozhodnuto, před péčí 
o sbírkové předměty dostala 
na neurčitou dobu přednost 
péče o ochranu zdraví spo-
luobčanů Přeštic. S kolegyní 
Radkou Süssovou, dokumen-
tátorkou muzea, jsme zača-
ly v rámci „práce z domu“ 
pro město šít ochranné rouš-
ky. Šijeme již druhý týden, 
množství nepočítáme, to má 
na starosti paní Cimická, při-
nášíme ušité, a s otázkou na 
rtech i v očích se ptáme, zda 
je potřeba šít dál; zatím si stá-
le odnášíme domů nastřiha-
ný materiál na další desítky 
roušek, pro původní jednodu-
chý i vylepšený „kapsičkový“ 
střih, na přidání jednorázové-
ho filtru ke zvýšení účinnosti 
ochrany před nebezpečným 
virem. Vytrváme, dokud bude 
potřeba. Poté se vrátíme ke 
správě nám svěřené městské 
muzejní sbírky, kterou v této 
době pečlivě čistí a konzervuje  
Ing. Peter Hlaváč, a uspořádá-
vá Jan Valenta, naši techničtí 
pracovníci na částečný úvazek.

Přeji si a doufám, že se 
s vámi setkáme o Muzejní noci  
16. května 2020, kterou připra-
vujeme ke 20. výročí otevření 
Domu historie Přešticka. Pro-
gram je z velké části již napláno-
ván, a jeho součástí by také mělo 
být umožnění prohlídky nově 
upraveného depozitáře i uchová-
vaných předmětů pro veřejnost.

V souvislosti s pandemií 
prožíváme mimořádnou situ-
aci a povinností muzea, jako 
paměťové instituce, je ucho-
vat doklady z této doby pro 
budoucnost. Chtěla bych vás 
proto touto cestou požádat 
o poskytnutí zajímavých pla-
kátů, dokladů, oznámení, 
fotografií a originálních rou-
šek Domu historie Přešticka, 
až jich již nebude zapotřebí. 
Děkujeme!

Drahomíra Valentová

Vážení klienti pečova-
telské služby Přeštice, 
rodinní příslušníci, přá-
telé, milá veřejnosti,

v souvislosti s aktuální situací 
vstoupila v účinnost opatření, 
která se dotýkají všech našich 
klientů. Pečovatelská služba 
reagovala na tato opatření, aby 
chránila před přenosem náka-
zy nejen naše zaměstnance, 
ale především naše klienty, 
kteří jsou v současné situaci 
považováni za nejrizikovější 
skupinu.

Musela proto omezit posky-
tování některých úkonů 
pečovatelské služby, přede-
vším fakultativních činností, 
jako jsou například pedikúra 
a doprovod klientů. Snížena 
byla také frekvence nákupů 
pro klienty, aby pečovatelky 
nebyly vystaveny častému rizi-
ku při dalším kontaktu s oso-
bami v obchodech a lékárnách. 
Nadále je však poskytována 
nezbytně nutná péče s omeze-
ním na dobu nejvýše potřeb-
nou. Dál je s klienty udržován 
telefonický kontakt a může být 
tak pružně reagováno na jejich 
požadavky.

Dalším opatřením je dočasná 
úprava podmínek pro distribu-
ci obědů. Jsem velice ráda, že 
po osobním jednání místosta-
rosty nám společnost LUKRE-
NA a. s. Dolní Lukavice vyšla 
vstříc a obědy našim klientům 
nyní poskytuje v jednorázo-
vých jídelních obalech, čímž 
jsme zrušili veškerou riziko-
vou manipulaci s jídlonosiči 
našich klientů.

Situaci nám ale nadále kom-
plikuje celostátní problém 
s nedostupností ochranných 
pomůcek a dezinfekcí pro naše 

zaměstnance, ale i klienty, kte-
ří by měli používat při výkonu 
našich služeb alespoň roušku, 
aby chránili jak své zdraví, tak 
zdraví našich pečovatelek.

Tímto bych chtěla poděkovat 
rodinám našich klientů, které 
se snaží své seniory zabezpečit 
minimálně rouškami. Velký 
dík patří také všem mým kole-
gyním, pečovatelkám, které si 
roušky potřebné pro svou prá-
ci i pro naše klienty ušily.

Chtěla bych ještě oslovit tou-
to cestou rodiny seniorů, aby 
na ně v této složité době neza-
pomínaly. Vím, že návštěvy 
seniorů se nedoporučují, ale 
omezení osobního kontak-
tu s rodinou může mít urči-
tý dopad na jejich psychiku. 
Udržujte s nimi alespoň častý 
telefonický kontakt.

Zároveň prosím naše klien-
ty, aby dodržovali všechna 
nařízená hygienická opatře-
ní. Pohybem venku se vysta-
vujete riziku. Noste roušky 
a řádně o ně pečujte. Chráníte 
tím sebe, ale i naše pečovatel-
ky a další klienty, se kterými 
jsou pečovatelky v kontaktu. 
Je velice nutné nás uvědomit 
o každé skutečnosti, která by 
pro nás byla riziková. Jde pře-
devším o uloženou karanténu 
jak Vaší, tak i Vašich rodin-
ných příslušníků, se kterými 
jste v kontaktu. Péči bychom 
poskytovali i nadále, ovšem 
za přísných hygienických 
opatření.

Všem Vám přeji pevné 
zdraví a děkuji za trpělivost 
a vstřícnost při zvládání této 
situace.

Martina Rulfová, DiS.
vedoucí Pečovatelské služby

Přeštice

KRIZOVÁ LINKA pro seniory 
nad 65 let 800 160 166 nonstop

Pečovatelská služba 
Přešticka v době pandemie

Šije celé město...
Dokončení ze str. 1

Jak se starat 
o roušku

Rouška může zachytit téměř 
80 procent všech vykašlaných 
infekčních částic. Nejjedno-
dušším způsobem, jak roušku 
sterilizovat, je vyvařit ji ve 
vodě. Stačí, aby prošla varem 

pět minut a pak ji vysušit. 
Roušku je třeba poté vyžehlit. 
Aby rouška byla plně funkční, 
měla by se nosit jenom hodinu, 
v nouzi maximálně tři. Jakmile 
zvlhne, její funkce klesá a nao-
pak se v ní množí bakterie.

Ľubomír Smatana   
reportér 

Českého rozhlasu



VZPOMÍNKA

Vážení jubilanti, blahopřejeme Vám a přejeme Vám do dalších 
let pevné zdraví a další dlouhá léta života v úctě a pochopení 
všech, kteří jsou Vám blízcí. Děkujeme Vám za všechno, co jste 
vykonali. Věřte, úcta k člověku není a nemůže být přežitkem. 
Vážíme si starší generace svých spoluobčanů.

matrika MěÚ Přeštice
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BLAHOPŘÁNÍ 
k 80. narozeninám

80. narozeniny oslavili

pan Jan HRANÁČ
paní

Helena POTŮČKOVÁ

2. polovina února a 1. polovina března

ÚMRTÍ (únor)

Ivan STREJC
Věra MÜNSTEROVÁ
Karel ČERNÝ
Václav ŠTĚTKA
Miloslava KLEČKOVÁ
Jaroslav KABÁT

(1951) – Vícov 
(1929) 
(1938)
(1947)
(1928) 
(1950)

SPOLEČENSKÁ KRONIKA DIAMANTOVÁ SVATBA manželů BARTONÍKOVÝCH

BLAHOPŘÁNÍ 
k 91. narozeninám

91. narozeniny oslavil
pan

Jaroslav BĚL

BLAHOPŘÁNÍ 
k 94. narozeninám

94. narozeniny oslavila
paní

Irena BALOUNOVÁ

Společné ano si řekli před  
60 lety, 26. března 1960, na 
přeštické radnici 

Jana a Josef Bartoníkovi
z Lužan.

V letošním roce slaví  dia-
mantovou svatbu. Všechno 
nejlepší, hodně zdraví a lásky 
do dalších let přejí dcery Jana 
a Marta s rodinami.

BLAHOPŘÁNÍ 
k 85. narozeninám

85. narozeniny oslavila

paní Růžena VLČKOVÁ

Žádáme všechny občany 
o dodržování nařízení vlády 
ČR zakazující všem oso-
bám pohyb a pobyt na všech 
místech mimo bydliště bez 
ochranných prostředků dýcha-
cích cest (nos, ústa) jako je 
respirátor, rouška, ústenka 
nebo jiné prostředky, které 
brání šíření kapének, neboť 
není čas na hrdinství, je třeba 
si uvědomit, že nerespektování 
znamená OHROZIT SEBE 
I VŠECHNY OSTATNÍ. 
Víme, že ochranných prostřed-
ků je málo, s tím v tuto chvíli 
nic nenaděláme. Odpovědnost 
je však na nás všech. Jsme na 
tom všichni stejně a platí, že: 
„MOJE ROUŠKA CHRÁNÍ 
TEBE, TVOJE ROUŠKA 
CHRÁNÍ MNE“.

Budova KKC, kde sídlí 
městská policie, je z provoz-
ních důvodů otevřena. Přes-to 
apelujeme na občany, aby se 
na služebnu dostavili v situ-
acích, které představují 
ohrožení života, zdraví nebo 
majetku. V dalších neod-
kladných případech to bude 
možné po telefonické domlu-
vě. Ke komunikaci se strážní-
ky využívejte převážně tele-
fonický kontakt 725 726 549  
na hlídku. Strážníci přijmou 
Vaše oznámení a přijedou 
na dané konkrétní místo věc 
vyřešit.

Žádáme všechny občany, aby 
dodržovali pravidla omeze-
ného pohybu. Vyřizujte ve 

městě jen nezbytně nutné 
povinnosti. Vycházejte pouze 
s rouškou nebo jiným zakry-
tím úst a nosu. Dodržujte 
vzdálenost minimálně 2 met-
ry od jiných osob. Neshlu-
kujte se!

Nejdůležitější zásadou cho- 
vání v této době je ome-
zení vzájemných kontaktů 
– na veřejnosti, se známými 
i v rodinách. Nechceme niko-
ho bezdůvodně omezovat, 
nechceme nikoho šikanovat. 
Chceme ale od občanů odpo-
vědnost a respektování naří-
zení. Jak to v takových situa-
cích bývá, odpovědní občané 
respektují a snaží se svým cho-
váním i pomoci, bohužel pro-
cento těch nezodpovědných 
může vše zkazit.

Jsme v případě zjištění poru-
šení vládního nařízení rozhod-
nuti postupovat podle zákona. 
Neuposlechnutí výzvy stráž-
níka nebo policisty může být 
klasifikováno jako přestupek 
a lze za něj uložit pokutu až do 
výše 10 000 Kč. A to bychom 
dělali neradi. Navíc v případě 
závažného porušení naříze-
ní přichází v úvahu i trestný 
čin. Proto ještě jednou volá-
me po odpovědnosti a žádáme 
o dodržování vládního ome-
zujícího nařízení. Budeme-li 
odpovědní, omezení nemusí 
trvat dlouho.

Děkujeme za pochopení 
a ohleduplnost. Pevné zdraví.

Strážníci městské policie

Velký zájem o Sebeobranu
Začneme, jakmile situace dovolí

Vyhlášení možnosti otevře-
ní kurzu sebeobrany využily 
ženy nečekaně aktivně. Zájem 
projevilo a přihlásilo se více 
než požadované minimum 
účastnic a tak s velkou rados-
tí oznamujeme, že se budeme 
těšit na zahájení kurzů, jakmi-
le pomine současná situace. 
Můžete se tak těšit na získá-
vání zkušeností s vedoucím 
lektorem Danielem Novým 
a jeho kolegyní Lucií Tauš-

lovou z Městské policie Přeš-
tice. Upřesňující informace 
budeme průběžně zveřejňovat 
na http://www.kzprestice.cz/  
Kurz je zdarma, projekt je 
finančně podporován z Ope-
račního programu Zaměstna-
nost v rámci Evropského soci-
álního fondu.

Miroslava Junová
Eliška Komorousová

koordinátorky projektu

Farní charita Přeštice 
oznamuje

Farní charita při římskoka-
tolické farnosti Přeštice ozna-
muje svým příznivcům a pod-
porovatelům, že vzhledem 
k vyhlášení nouzového stavu 
a ohrožení koronavirovou 
nákazou omezuje své aktivity. 
Tradiční setkání seniorů star-
ších 80 let plánované na 25. 
dubna 2020 v Základní škole 
Josefa Hlávky na Jordáně se 
přesouvá na podzim, o náhrad-
ním termínu budeme informo-
vat. Dále bohužel odkládáme 
osobní navštěvy nemocných 

a osamělých seniorů doma 
i v pečovatelském domě, nabí-
zíme však telefonické spojení 
a přátelský rozhovor na čís-
le 731 433 146. Přejeme se- 
niorům, zdravotně oslabeným 
lidem i všem dalším občanům 
Přeštic a okolí hlavně pevné 
zdraví a mnoho sil i pozitivní 
mysl v této složité době. Věří-
me, že situaci společně zvlád-
neme a těšíme se na všechna 
příští setkání.

za Farní charitu Přeštice
Alena Volková

Dne 3. dubna 2020 by oslavil 80. na-
rozeniny pan

František ŽÁČEK
z Přeštic.

Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte 
mu v srdci milou vzpomínku.

      Za rodinu děkuje dcera Jarmila.

Škola a nouzový stav
Začátek března byl pro vše-

chny školáky velice příjemný, 
neboť byly v našem okrese jarní 
prázdniny. Už v té době neby-
la situace v Evropě v důsledku 
rozšiřování koronaviru zrovna 
ideální, ale nic nenasvědčova-
lo budoucímu rychlému spádu 
událostí. V úterý 10. 3. 2020 
byly nařízením Ministerstva 
zdravotnictví od 11. 3. uzavře-
ny všechny školy. Tato infor-
mace přišla v půl jedenácté 
a do půl dvanácté musela být 
předána prostřednictvím žáků 
rodičům. Zároveň vyučující na 
1. stupni předali část učiva pro 
domácí přípravu. V první fázi 
bylo učivo předáno rozpisem 
na webu školy. S postupnými 
informacemi o délce uzavře-
ní škol (vyhlášení nouzového 
stavu od 12. 3.) přešla i škola 
na jiný systém předávání infor-
mací a podkladů k distanční-
mu studiu. Záměrně byla zvo-
lena aplikace Bakaláři, která 
je všem rodičům známa, mají 
k ní všichni přístup pomocí 
hesel, která mají od zahájení 
školní docházky dítěte. V rám-
ci aplikace byl spuštěn modul 
Komens pro komunikaci mezi 
vyučujícími a jednotlivými 
žáky. Někteří rodiče se ptají, 
proč není on-line výuka. Musí-
me si uvědomit i druhou, a to 
dost podstatnou stránku věci. 
Základní škola nemá přehled 
o tom, kdo z žáků má vhodné 
koncové zařízení (notebook, 
počítač) s vhodným progra-
movým vybavením, dostateč-
né internetové připojení, které 
by umožnilo on-line přístup 
k výuce. Proto byl zvolen ten-
to systém. Pokud jednotliví 
vyučující připravují pro své 
žáky rozšířené možnosti, je to 
samozřejmě jen k dobru věci.

V pondělí 23. 3. byl sdělen 
na tiskové konferenci minis-
tra školství přibližně odhad-
nutý termín znovuotevření 
škol, kterým je druhá polovina 
května až začátek června. Ško-

la reaguje na aktuální situaci 
a bude zredukován objem uči-
va ve většině předmětů v sou-
ladu se ŠVP. Systém předává-
ní a komunikace mezi školou, 
rodičem a žáky zůstane stejný.

Pro všechny z nás, jak rodi-
če, žáky, tak i vyučující, je 
stávající stav náročný. I z toho 
důvodu bych chtěl všechny 
požádat, aby sledovali web 
školy www.zsprestice.cz, kde 
jsou aktualizované informa-
ce dle situace, neboť co platí 
v úterý, již ve středu může být 
úplně jinak. Využívejte také 
možnost komunikace s jed-
notlivými vyučujícími přes 
aplikaci Komens v Bakaláři, 
případně e-mailové spoje-
ní. Vyučující či vedení školy 
Vám rádo odpoví na konkrétní 
dotazy. Různé dohady na soci-
álních sítích v současné době 
nepomůžou nikomu.

V nastalé situaci dojde 
i k výrazným organizačním 
změnám. Změněna bude for-
ma zápisu do 1. ročníku. Dále 
sdělujeme, že naplánované 
ředitelské volno v pondělí 29. 
a úterý 30. června bude zru-
šeno. Zrušení se týká téměř 
všech doplňkových akcí, při-
pravených do konce školního 
roku.

Platby, které byly uhraze-
ny za kroužky na 2. pololetí, 
budou vráceny, školné za škol-
ní družinu se pozastavuje a po 
ukončení uzavření škol bude 
vyúčtováno a vráceno zpět. 
Další postupné kroky vyplý-
vající z reálné situace budou 
přijímány.

Současná situace klade na 
všechny zvýšené nároky a sta-
ví nás do situací, které nikdo 
nezažil. Právě proto je vzá-
jemná ohleduplnost a spolu-
práce o to důležitější. Neboť 
pouze společnou snahou lze 
tuto velice nepříjemnou situa-
ci zvládnout.

Mgr. Petr Fornouz
ředitel školy

Změna termínu a způsobu 
zápisu dětí do 1. ročníku

Zápis dětí do 1. ročníku 
základní školy pro školní 
rok 2020/2021 se koná dne  
16. dubna 2020 v době od 
9.00 hodin do 12.00 hodin 
a od 13.00 hodin do 17.00 
hodin v budově 2. stupně 
Základní školy Josefa Hlávky 
Přeštice, Na Jordáně 1146.

Na stránkách školy bude 
spuštěn rezervační systém 
na čas, kdy se dostaví pouze 
zákonný zástupce dítěte.

Rodič (zákonný zástupce) 
dítěte přinese s sebou svůj 
průkaz totožnosti, rodný list 
dítěte, vyplněný dotazník 
pro rodiče a žádost o přijetí 
dítěte k základnímu vzdělá-
vání, případně žádost o odklad 
povinné školní docházky včet-
ně povinných příloh (možno 
stáhnout na www.zsprestice.cz 
v sekci „Ke stažení“).

Dle zákona 561/2004 Sb., 
ve znění pozdějších předpi-
sů, zápisu podléhají všechny 
děti, které dovrší šestý rok do  
31. srpna 2020 a starší.

V odůvodněných případech 
mohou být do prvního roční-
ku zapsány i děti, které dovrší 
šesti let od 1. září do 31. pro-
since 2020 nebo od 1. ledna  

do 30. června 2021 a doloží 
k žádosti příslušná doporu-
čující vyjádření podle § 36, 
odst. 3 zákona 561/2004 Sb., 
ve znění pozdějších předpi-
sů.

Budou-li rodiče žádat 
o odklad povinné školní 
docházky, doloží k žádos-
ti doporučující posouzení 
příslušného poradenského 
zařízení a odborného lékaře 
nebo klinického psycholo-
ga dle § 37 zákona, odst. 4, 
zákona 561/2004 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů. Žádost 
o odklad včetně příloh musí 
být podána při zápisu dítěte do 
1. ročníku.

Do 1. ročníku budou přijaty 
děti splňující podmínky:
– dovršení daného věku, pří-
padně včetně doporučení
– příslušný spádový obvod, 
případně navazující spádový 
obvod na 2. st.
– děti nespadající pod spádový 
obvod Základní školy Josefa 
Hlávky Přeštice budou přijaty 
pouze v případě volné provoz-
ní kapacity v 1. ročníku (100 
žáků)

Mgr. Petr Fornouz
ředitel školy

Nahlédnutí do minulosti

Dolní Lukavice a okolní 
obce před sto lety

Dva roky po první světové 
válce, v roce 1920, se začalo 
na Lukavicku s budováním. 
Na podzim 1919 obec začala 
stavět zpevněnou silnici z Dol-
ní Lukavice do Lišic v nákladu 
358 073 Kč. Stavbu vykonával 
mistr zednický Václav Kolena 
z Přeštic. Na jaře 1920 byla 
dokončena silnice z Dolní do 
Horní Lukavice, financována 
též obcí v částce 351 258 Kč. 
V obcích proběhly obecní vol-
by a volit poprvé směly také 
ženy. Celé Československo 
počátkem 20. let 20. století hos-
podářsky kvetlo. Dne 15. květ- 
na roku 1924 byla svolána 
schůze ohledně elektrifikace 
obce. Usneslo se, že elektrifi-

kace bude provedena Západo-
českým elektrikářským svazem 
za 94 500 Kč. Dolní Lukavice 
byla první elektrifikovanou 
obcí v okresu. Dne 29. červ-
na 1924 se v Dolní Lukavici 
prvně rozsvítilo elektrickým 
světlem v pěti popisných čís-
lech, instalaci provedla firma 
Michal z Plzně. V budování 
se v obci pokračovalo. V roce 
1926 došlo ke stavbě nové-
ho hřbitova, protože starý již 
nevyhovoval. Nový hřbitov 
byl postaven vedle starého 
hřbitova, oddělen společnou 
zdí. Kolaudační komisí byl 
hřbitov ve stejném roce předán 
do užívání.

Mgr. Eva Horová



Celou naši zemi zasáhla koro-
navirová nákaza a stejně jako 
školy i naše Slunečnice zavře-
la ve středu 11. března 2020 
své dveře účastníkům kroužků 
i jednorázových akcí. I když je 
naše SVČ uzavřeno, nezahá-
líme. Paní ředitelka Mgr. Jana 
Prokešová se aktivně zapojila 
do výroby roušek pro Přešti-
ce ve stacionáři Kristián. Já 
i Zuzanka Kroupová se společ-
ně staráme o naše zvířátka, při-
pravujeme výukové programy, 
tábory, soutěže a akce pro děti, 
ale i širokou veřejnost. Doufá-
me, že tato hrozba brzy pomine 
a naší Slunečnicí se opět roze-
zní veselý dětský smích. 

Rádi bychom se ohlédli za 
jarními prázdninami, kte-
ré byly plné různých výletů 
a veselých aktivit. Pondělí 
bylo klidové, táborníci hráli 
různé hry venku, ale i v SVČ, 
postarali se o naše zvířátka 
a pomohli s přípravou obě-
da. Na úterý jsme zajistili ná-
vštěvu aquacentra v Berouně. 
Všem se moc líbilo svezení 
na tobogánu nebo veselé kou-
pání v bazénu. Ve středu nás 
čekal zámeček Josefa Hlávky 
v Lužanech, kterým nás pou-

tavě provedla paní Hana Kauf-
nerová. Oběd nám přivezli 
z přeštické pizzerie do místní 
restaurace. Čtvrtek byl muzej-
ním dnem. Navštívili jsme 
výstavu „Svět středověkých 
her“ v Západočeském muzeu 
v Kopeckého sadech v Plzni. 
Výstava je interaktivní a děti si 
mohly různé hry samy vyzkou-
šet. Odpoledne jsme strávili 

v Domě historie Přešticka, kde 
jsme si prohlédli výstavu „To 
nej…“. Moc se nám líbily růz-
né exponáty a zajímavý výklad 
paní Radky Süssové. Páteční 
den jsme prožili ve Slunečni-
ci. Dopoledne jsme pomáhali 
s přípravou oběda a odpoledne 
na nás čekalo veselé karneva-
lové řádění.  

Všem dětem, rodičům, ale 
i prarodičům přejeme pevné 
zdraví a moc se na vás těšíme 
v lepších časech.

Za SVČ Slunečnice Přeštice
Hana Hasáková
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Středisko volného času Slunečnice 
Přeštice informuje

Aby se naši blízcí cítili lépe, 
abychom uměli včas pomoci

Velmi zajímavá přednáška na 
téma Jak rozeznat běžnou roz-
tržitost od onemocnění, zásadní 
je poznat nemoc včas, přivedla 
do konferenčního sálu KKC 
Přeštice velký počet účastníků. 
Paní Michaela Cimická, ředi-
telka stacionáře Kristián, velmi 
přátelským a neformálním, ale 
přitom naprosto profesionálním 
přístupem, provedla proble-
matikou stárnutí a porozumění 
blízkých v případě onemoc-
nění Alzheimerovou choro-
bou. V rámci svých bohatých 
zkušeností a znalostí vysvět-
lila principy změn fungování 
mozku, kdy je nutné převzít 
zodpovědnost za zdraví svých 
nejbližších a situaci co nejdří-
ve řešit. Zdůraznila především, 
jak obrovský rozdíl je, pokud 
začneme s léčbou včas. Každý 
účastník si mohl prohlédnout 
a vyzkoušet různé pomůcky na 
zlepšení paměti, obdržel také 
nenáročný test, který si odnesl 
a mohl vyplnit v klidu doma. 
Mnoho dotazů bylo zaměře-
no na praktické řešení, např. 
pokud nemocný odmítá lékař-
ské vyšetření, kam se obrátit 
pro pomoc či jak se vyrovnat 

s názory okolí. O obrovském 
zájmu svědčí i to, že se závě-
rečná diskuse neplánovaně 
protáhla, ale to je právě to, co 
nás těší nejvíce – paní Cimic-
ká zaujala a aktivně zapoji-
la do přemýšlení o závažné 
problematice – a za to jí patří 
obrovské poděkování. Zároveň 
bychom chtěli v podobných 
přednáškách a seminářích 
pokračovat – nejbližší akce 
„Pojďme si společně potréno-
vat paměť“ byla bohužel zru-

šena, ale určitě budeme infor-
movat o náhradním termínu na 
http://www.kzprestice.cz/. Již 
přihlášené budeme v předsti-
hu kontaktovat také e-mailem 
a telefonicky tak, aby měli 
možnost se přednostně při-
hlásit.  Přejeme všem hlavně 
zdraví a pevné nervy a těšíme 
se opět na viděnou na zajíma-
vých akcích KKC Přeštice.

Miroslava Junová
Barbora Moravcová

koordinátorky projektu

Co si přejí obyvatelé Přeštic?
Výsledky Veřejného fóra Zdravého města Přeštice a MA 21.

Velký sál Kulturního a komu-
nitního centra v Přešticích se 
dne 10. března  stal svědkem  
setkání přeštických občanů 
nad otázkou „Co si přejí oby-
vatelé Přeštic?“. Hlavním úko-
lem účastníků tohoto fóra bylo 
vybrat a přenést problémy 
našeho města právě na zatím 
čistý list papíru. Problémy, 
které účastníci považují za 
nejpalčivější a nejdůležitější 
pro další rozvoj našeho měs-
ta. Účastnit se této akce mohl 
samozřejmě každý občan, 
setkání bylo veřejné. 

Účastníky VF přivítal staros-
ta města Mgr. Karel Naxera. 
Projekt Zdravé město předsta-

vila koordinátorka Zdravého 
města Přeštice a Místní agen-
dy 21 a tajemnice MěÚ Přešti-
ce Ing. Zdeňka Alblová spolu 
s pověřeným politikem pro tuto 
agendu, Mgr. Petrem Fornou-
zem. Přítomné seznámili s pěti 
diskuzními tématy a zároveň 
připomněli „10P“ z loňské-
ho roku, a podali komentář 
k jejich řešení a aktuálnímu 
vývoji. 

Za asistence reprezentantky 
Národní sítě Zdravých měst, 
facilitátorky Dany Divákové, 
pak účastníci Veřejného fóra 
v tématických skupinách dis-
kutovali především o problé-
mech, které jsou v dané oblasti 

z jejich pohledu nejpodstatněj-
ší a zároveň během diskuze 
navrhovali jejich možná řeše-
ní. Po celou dobu byli účast-
níkům k dispozici i někteří 
zastupitelé města, včetně sta-
rosty, místostarosty, dále klí-
čoví zaměstnanci jednotlivých 
odborů městského úřadu, kte-
ří byli připraveni odpovídat 
na všechny otázky a mohli 
poskytnout zájemcům podrob-
nější informace. Z pracovních 
diskuzí a souhrnného hla-
sování všech zúčastněných 
byly následně vybrány tyto 
problémy a tradičně formou 
preferenčního výběru seřa-
zeny do seznamu tzv. „10P“:

Vybraná palčivá témata 
„10P“ budou dle zásad pro-
jektu Zdravých měst a MA 21 
ještě ověřena v následné anke-
tě. Anketní lístek je k dispozici 
níže. S ohledem na současnou 
situaci anketa proběhne od  
1. května do 30. června 2020. 

Dotazníky bude možno vy-
zvednout a odevzdat na Měst-

ském úřadě Přeštice v Huso-
vě ulici i na radnici města 
(na www.prestice-mesto.cz), 
v Informačním centru KKC, 
v Městské knihovně, v Domě 
historie Přešticka, Pečovatel-
ské službě Přeštice v Mácho-
vě ulici, v MŠ Dukelská, MŠ 
Gagarinova a v budovách ZŠ 
J. H. v Přešticích. Hlasovat 

bude možné i prostřednictvím 
ankety zveřejněné v Mobil-
ním rozhlasu či na Facebooku 
KKC Přeštice.

Výsledky ankety budou 
následně zveřejněny v  Přeštic-
kých novinách a na webových 
stránkách města Přeštice.

Ing. Zdeňka Alblová
koordinátorka ZMP a MA 21

ANKETA 10P – 10 problémů 
našeho města

Označte prosím křížkem (     ) 2 problémy, které považujete za nejdůležitější 
a které by dle Vašeho názoru měly být přednostně řešeny:

Anketa 10P vychází z aktualizovaných problémů vybraných účastníky Veřejného fóra 
Zdravého města Přeštice a MA 21 dne 10. března 2020. 

Cílem Veřejného fóra ZMP a MA 21, stejně jako této navazující ankety, 
je dát občanům města Přeštice prostor k tomu, aby vyjádřili svůj názor na problémy, 

které vnímají jako nejpalčivější a které je třeba přednostně řešit:

Vyplněné dotazníky bude možno odevzdat od 1. května do 30. června 2020. 
Váš hlas bude hrát roli v rámci aktualizace Komunitního plánu zdraví, 

strategického a projektového plánování a rozpočtového výhledu 
města Přeštice.
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PŘEHLED DŮLEŽITÝCH INFORMACÍ PRO PŘEŠTICE

Máte-li podezření 
na nákazu koronavirem:
 Nechoďte do nemocnice ani k lékaři!
 Zůstaňte doma a udělejte maximum,
   abyste nenakazili další lidi
 Telefonujte na krajskou hygienickou stanici

   – 377 155 205 nebo na Infekční kliniku 
                                             FN Plzeň 

   – 377 402 264 (nonstop linka)

vyzývá občany, aby po dobu 
vyhlášení nouzového stavu 
omezili osobní návštěvy na 
našem úřadě.

Pokud je návštěva úřadu pro 
občana nezbytná, doporučuje-
me:
- nahrazení osobního kon-
taktu písemným, elektronic-
kým či telefonickým kontak-
tem ve všech případech, kdy 
je to možné, a to včetně kon-
taktu s ostatními zaměstnanci 
Městského úřadu Přeštice na 

 379 304 555 nebo 
379 304 444 (kontakty na 
zaměstnance naleznete na 
www.prestice-mesto.cz). V na- 
léhavých případech lze použít 
pro vstup na radnici zvonku.

– příjem veškerých dokumen-
tů od klientů/veřejnosti pouze 
prostřednictvím pracoviště:
– podatelny – v úředních hodi-
nách elektronicky – podatel-
na@prestice-mesto.cz
– poštovní schránka – budo-
va radnice, Masarykovo nám. 
107 v Přešticích
– recepce městského úřadu 
v Husově ulici 465 v Přešti-
cích

Úřední hodiny
jsou stanoveny takto:

pondělí od 14.00 do 17.00 hod.
středa od 9.00 do 12.00 hod.

V ostatní době jsou 
budovy Městského úřa-
du Přeštice pro veřej-
nost zavřené.

Městský úřad Přeštice

ZŠ a MŠ
Základní školy – od 11. 3. 2020 jsou v obvodu ORP Přeštice 
uzavřeny.

Mateřské školy – k 25. 3. 2020 jsou uzavřeny i všechny 
mateřské školy.  
K zajištění  péče o děti ve věku od 3 do 10 let byla určena 
hejtmanem Plzeňského kraje Mateřská škola Přeštice, Dukelská 
959, okres Plzeň-jih, pro děti rodičů pracujících ve složkách IZS 
a dalších vybraných. 

Zápisy do 1. tříd budou probíhat v dubnu a bez osobní pří-
tomnosti dětí ve škole. Sledujte webové stránky jednotlivých 
škol, kde budou podrobné informace (opatření vydané MŠMT 
ze dne 18. 3. 2020).

Úřad práce Přeštice
ÚP ČR umožňuje veřejnosti, 

aby si vyřídila většinu svých 
záležitostí on-line a zavádí 
organizační opatření s cílem 
snížit riziko šíření nákazy koro-
navirem.

Na Úřadu práce ČR je mož-
né vyřídit většinu záležitostí 

elektronicky. Zaměstnanci jsou 
připraveni konzultovat s lidmi 
jednotlivé případy „na dálku“ 
a najít vhodná řešení, bez nega-
tivních dopadů na veřejnost. 
Ústní jednání či jiný individuál-
ní styk s klienty probíhá po před-
chozí domluvě či objednání.

ORDINACE FYZIOTERAPIE 
Mgr. Štěpánka Korcová
Adresa: Přeštice, Masarykovo náměstí 311, 1. patro

I v tomto mimořádném období poskytujeme 
péči akutním pacientům, pacientům po opera-
cích a pacientům s bolestí. Prosíme pacienty, 
kteří potřebují ošetření, aby nás kontaktova-
li na telefonním čísle 602 723 712, vždy 
od 8.00 do 12.00 hodin.
                                                           Děkujeme.

Městská policie
Kontakt: 725 726 549

Apelujeme na občany, aby služebnu MP Přeštice na-
vštěvovali pouze v situacích, které představují ohrožení 
života, zdraví nebo majetku. V ostatních neodkladných 
případech pouze po telefonické domluvě. Ke komuni-
kaci se strážníky využívejte výše uvedený telefonický 
kontakt na hlídku.

V případě zjištění porušení vládních nařízení bude postu-
pováno podle zákona. Neuposlechnutí výzvy strážníka 
nebo policisty může být klasifikováno jako přestupek. 
Závažné porušení vydaných nařízení může být klasifiko-
váno jako trestný čin.

Finanční úřad Přeštice
Úřední hodiny jsou stanoveny takto:

pondělí od 8.00 do 11.00 hodin
středa   od 8.00 do 11.00 hodin

Česká pošta
Provozní doba:

pondělí až pátek od 8.00 do 16.00 hodin

Mobilní rozhlas
Přeštice

Město Přeštice v současné době apelu-
je na všechny občany, aby využili mož-
nost zaregistrovat se v mobilní aplikaci 
na www.Mobilnirozhlas.cz/aplikace pro 
zasílání veškerých aktuálních informací.

Dům historie Přešticka, KKC Přeštice 
a Městská knihovna Přeštice jsou pro 
veřejnost uzavřeny.

Město Přeštice oznamuje svým občanům Přeštic, Skočic, Žerovic a Zastávky, kteří jsou starší 70 let,
 žijí osaměle a nemají jinou možnost zajištění nákupů svými příbuznými nebo známými, že zajistí 
ve všední dny nákup nezbytných základních potravin, hygienických potřeb, léků a rozvoz obědů.

Objednávka nákupu potravin od 8.00 do 
10.00 hodin každý pracovní den:
778 474 876 - pí Zdeňka Bártová nebo 
pecovatelskasluzba@prestice-mesto.cz
– pí Martina Rulfová
Objednávka musí obsahovat tyto údaje:
jméno, adresu, telefonický kontakt a nákupní 
seznam.
Nákupy budou realizovány a rozváženy tentýž pra-

covní den odpoledne po vzájemném telefonickém 
kontaktu.

Objednávka léků od 8.00 do 14.00 hodin 
každý pracovní den:
777 357 244 – pí Martina Rulfová
773 770 678 – pí Andrea Wohlmutová 
nebo 
pecovatelskasluzba@prestice-mesto.cz
– pí Martina Rulfová
Objednávka musí obsahovat tyto údaje:
jméno, adresu, telefonický kontakt, rodné číslo, 
jméno praktického lékaře, přesný název léku.

Objednávka obědů od 8.00 do 14.00 hod.
každý pracovní den:
777 357 244 – pí Martina Rulfová
773 770 676 – pí Renáta Kratochvílová 
nebo
pecovatelskasluzba@prestice-mesto.cz
– pí Martina Rulfová
Objednávka musí obsahovat tyto údaje:
jméno, adresu, telefonický kontakt. Dále se domlu-
víme na výběru ze tří jídel a distribuci jídelníčku.
Obědy budou dodávány od následujícího pracovního 

dne po vytvoření objednávky ve formě hlavního jídla 
bez polévky v jednorázových přepravních boxech za 
cenu 80 Kč.

PŘI PŘEDÁNÍ NÁKUPU A LÉKŮ MĚJTE PŘI-
PRAVENOU HOTOVOST. PROSÍME, SVŮJ 
NÁKUP PEČLIVĚ ZVAŽTE A PLÁNUJTE.
KLIENTI, KTEŘÍ MAJÍ NAŘÍZENOU KARAN-

TÉNU, MUSÍ TUTO SKUTEČNOST PŘI OBJED-
NÁNÍ SLUŽEB OZNÁMIT. SLUŽBA BUDE 
ZAJIŠŤOVÁNA ZA PŘÍSNĚJŠÍCH HYGIENIC-
KÝCH OPATŘENÍ.

VÝROBA ROUŠEK – INFO 
PRO DOBROVOLNÍKY

Město Přeštice zajistilo materiál pro domácí výrobu 
roušek.

Dobrovolníci si tento materiál mohou vyzvednout 
a ušité roušky opět odevzdat v prostorách stacionáře 

Kristián v Rebcově ulici (Michaela Cimická, 
tel. číslo 739 396 339).
HOTOVÉ UŠITÉ ROUŠKY JSOU PRO OBČA-

NY K DISPOZICI V PROSTORÁCH DENNÍHO 
STACIONÁŘE KRISTIÁN V PŘEŠTICÍCH.

Zubní pohotovost 
v Přešticích

PO 8.00-10.00 hod. MUDr. Naxerová
ÚT 8.00-10.00 hod. MUDr. Perglerová
ST  8.00-10.00 hod. MUDr. Žižková
ČT 8.00-10.00 hod. MUDr. Čermáková
PÁ 8.00-10.00 hod. MUDr. Krňoulová

Zubní lékaři patří do katego-
rie nejvíce ohrožených infekcí 
Covid-19, přesto neodkladnou 
péči v Přešticích zajistí. Vzhle-
dem k absolutnímu nedostatku 
ochranných pomůcek je zatím 
nastaven omezený provoz 
zubních ordinací. V těchto 
uvedených ordinacích zubní 
lékaři zajistí ošetření akut-
ních pacientů. Mnozí lékaři 
pracují i nad nutný rámec, 
ale pouze pro své předem 
objednané pacienty (nutné 
telefonicky domluvit). Tento 
režim bude platit do odvolá-
ní, pravděpodobně zatím do 
konce dubna, dále dle aktuální 
situace. Pomoc také nabídly  
MUDr. Froňková a MUDr. Ji-
ráčková – upřesníme postup-
ně. Samozřejmě kdokoliv z nás 

se může ocitnout v karanténě, 
pak dojde ke změnám. Pacien-
ty prosíme o směrování svých 
telefonických přeobjednání na 
budoucí cca měsíc do uvede-
ných dnů konkrétních ordinací.

Za mě patří obrovský obdiv 
lékařkám z velmi rizikové 
kategorie – MUDr. Žižkové, 
MUDr. Naxerové a MUDr. Kr-
ňoulové, které bez zaváhání 
nabídly svoji pomoc v tomto 
malém „programu“ v Přešti-
cích, přestože většina kolegů 
v našem kraji své ordinace 
zcela uzavřela.

Nám všem přeji hodně štěs-
tí, najděme si i v těchto dnech 
hezké a příjemné činnosti, 
zbytečně nepanikařme, vše-
chno zvládneme. 

MUDr. Eva Perglerová

Přijatá opatření v souvislosti se šířením koronaviru jsou aktualizována na webových stránkách města www.prestice-mesto.cz 

Oznámení majitelům
evidenčních čísel
v zahrádkářských koloniích
Osada Šeříků
Za řekou
Pod hřbitovem
Za sladovnou

Městský úřad Přeštice ozna-
muje majitelům evidenčních 
čísel termíny svozů tuhého 
komunálního a zahradního od-
padu.

V níže uvedených termínech 
budou v těchto zahrádkářských 
koloniích umístěny velkoobje-

mové kontejnery pro ukládání 
výše uvedeného odpadu.

Duben 24. 4. – 26. 4. 2020
Květen 22. 5. – 24. 5. 2020
Červen 26. 6. – 28. 6. 2020
Červenec 24. 7. – 26. 7. 2020
Srpen 28. 8. – 30. 8. 2020
Září 25. 9. – 27. 9. 2020
Říjen 23. 10. – 25. 10. 2020

BcA. Jana Karásková
referentka finančního odboru

Sběrný dvůr  
od 21. 3. 2020 opět otevřen. 
Provozní doba:

PO a ST 9.00-12.00 hod., 13.00-17.00 hod.
SO          8.00-12.00 hod.
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Přijatá opatření v souvislosti se šířením koronaviru jsou aktualizována na webových stránkách města www.prestice-mesto.cz 

Doporučení Ministerstva 
zdravotnictví ČR k používání 
některých ochranných 
prostředků

Světová zdravotnická orga-
nizace (WHO) vydala několik 
materiálů, ve kterých podrobně 
informuje o používání ochran-
ných prostředků a opatření 
v souvislosti s ochranou před 
nákazou a šířením COVID- 
-19. Zde je v bodech stručné 
shrnutí důležitých faktů:
 Pravidelně a důkladně si 
umývejte a desinfikujte ruce 
prostředky na bázi alkoholu.
 Nedotýkejte se očí, nosu 
a pusy.
 Pokud kýcháte nebo kašlete, 
vždy do jednorázového kapes-
níku, který následně zahoď-
te. Pokud kapesník nemáte, 
použijte alespoň rukáv.
 Pokud máte respirační obtíže, 
noste roušku a umyjte si ruce 
po každém jejím sundání.
 Dodržujte minimální vzdále-
nost osob na veřejnosti, ales-
poň 1 m.
 Nošení lékařských roušek je 
WHO indikováno u osob s kli-
nickými příznaky respiračního 
onemocnění z důvodu zame-
zení dalšího šíření nákazy do 
okolí. Řada zemí vyžaduje 
nošení u všech osob.
 Používání lékařských rou-
šek je jedno z důležitých pre-

ventivních opatření, které 
pomáhá omezit šíření někte-
rých respiračních onemocně-
ní, včetně COVID-19. Přesto 
pouhé používání roušky bez 
dalších opatření je nedostateč-
né. V případech, kdy je nošení 
roušky indikováno, musí být 
toto opatření kombinováno 
s dostatečnou hygienou a čas-
tým mytím rukou.
 Nošení roušek může podpo-
rovat falešný pocit bezpečí, 
proto nezapomínejte na hygi-
enu rukou!
 Kapacity výrobců jedno-
rázových lékařských roušek 
rozhodně nejsou dostatečné, 
aby každý člověk na zemi 
mohl roušku nosit a denně 
střídat. Proto by lidé bez kli-
nických příznaků rozhodně 
neměli bezdůvodně používat 
lékařské roušky, anebo respi-
rátory, ale chránit sebe a pře-
devším okolí jiným vhodným 
způsobem, například látko-
vými rouškami pro opakova-
né použití. Pokud budou lidé, 
kteří nemusí nosit lékařské 
roušky a respirátory, existuje 
možnost, že jich nebude dost 
pro ty, kteří je opravdu potře-
bují.

Hasičský záchranný sbor ČR na svých webo-
vých stránkách https://www.hzscr.cz/ zřídil 
speciální rubriku „Koronavirus COVID-19 
– videoinformace, rady a doporučení“. 

Městská knihovna Přeštice
V čase uzavření pro veřejnost zaměstnankyně městské knihov-

ny nezahálí. Vyjma půjčování knih je chod nepřerušen – objed-
náváme knihy, katalogizujeme, balíme nové knihy. Připravu-
jeme se na akci „kulový blesk“, kdy dojde k výměně knižních 
regálů. I v řadách pracovnic městské knihovny jsou švadlenky 
roušek.

Aktuální přehled informací souvisejících 
s onemocněním COVID-19 najdete na ofici-
álních stránkách Ministerstva zdravotnictví 
https://koronavirus.mzcr.cz
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Listování
dejinami PŘEŠTIC

Michal Tejček
Dům historie Přešticka

Starý kostel
Starý přeštický kostel Nanebevzetí Panny Marie stával na rohu Třebízského a Hlávkovy ulice, vpravo od schodů, v prostoru mezi pomníkem Jakuba Jana 

Ryby a dnešním kostelem. Byl vybudován nejspíše kladrubskými benediktiny v polovině 13. století, není ovšem vyloučeno, že je starší. První písemná 
zmínka o kostele pochází z roku 1274. Sloužil jako farní kostel pro Přeštice a okolí, jako řádový kostel přeštických benediktinů, a v letech 1711–1775 jako 
poutní chrám.

1. Nejstarší známé vyobra-
zení starého přeštického kos-
tela z roku 1714. Jde o výřez 
rytiny obrazu Panny Marie 
Přeštické a spícího proroka. 
Malý formát rytiny nedovolil 
detailní propracování kos-
tela. Jedná se o pohled od 
jihozápadu, přes řeku. Vidí-
me zde hranolovou věž kos-
tela s jehlancovou střechou 
zakončenou křížem, přistavě-
nou k severozápadnímu rohu 
kostelní lodi. Štít budovy 
vlevo patří zřejmě starému 
děkanství z roku 1696.

2. Výřez veduty města z 1. poloviny 18. století od neznámého autora, pohled od jihovýchodu. 
Mnohem detailnější a přesnější vyobrazení starého kostela potvrzuje polohu a podobu kostelní 
věže a informuje nás o existenci sanktusníkové věžičky nad presbytářem. Směrem k divákovi 
vystupuje z jižní stěny presbytáře přístavba kaple sv. Barbory s oratoří v patře, opatřenou 
jižním oknem. Věž, loď s presbytářem a barborská kaple tvoří charakteristický půdorys kostela 
ve tvaru písmene „Z“. Postranní vchod do kostela byl v jižní stěně lodi a je opatřen hrotitým 
gotickým portálem. Kostel byl dokola obehnán zdí s brankou, vlevo od kostela při pohledu 
z města se nacházel hřbitov. Patrová budova vlevo je původní děkanství z roku 1696.

3. Výřez z veduty města od Friedri-
cha Bernharda Wernera z roku 1752 
(zrcadlově obráceno), pohled od seve-
rozápadu. Je zde detailnější pohled na 
členění kostela. Loď se dvěma vysoký-
mi gotickými okny je zakončena užším 
presbytářem rovněž se dvěma okny 
a sanktusníkovou věžičkou s cibulo-
vou bání a makovicí. Hlavní věž koste-
la má šestibokou jehlancovou střechu, 
pod níž se nachází zvonice, a západní 
portál. Na rozdíl od ostatních vedut je 
zde kostelní věž přistavěna k západ-
nímu průčelí, což pravděpodobně 
neodpovídalo realitě. Areál kostela 
je ohraničen zdí, jehož branka, kte-
rou jsme viděli i na předchozí vedu-
tě, je opatřena krytým schodištěm. Za 
kostelem vidíme dodnes stojící nové 
proboštství, dokončené v roce 1751. 
Naposledy máme možnost spatřit kos-
tel celý. Právě v roce 1752 byla věž 
a část lodi ubourány, aby uvolnily 
místo stavbě nového kostela.

4. Výřez z rytiny 
Jana Arnolda po-
dle kresby Adama 
Bedřich Aignera, 
pohled od severový-
chodu. Cenná rytina 
nepochybně vydaná 
k slavnosti přenesení 
obrazu Panny Marie 
Přeštické ze starého 
do nově postavené-
ho kostela 17. září 
1775. Autor předlo-
hy, kameník a sochař 
Aigner, v Přešticích 
pracoval a zdejší 
situaci tedy znal. Sta-
rý kostel se na rytině  

nachází jako drobná stavba obklopená plotem vlevo od nového kostela. Vidíme z něj presbytář 
s pravoúhlým závěrem a oknem ve východním průčelí, sanktusníkovou věžičkou s cibulovou 
bání a dvěma okny. Širší loď kostela už je od západu ubourána. Z kostelní věže, rovněž ubou-
rané, zůstal provizorně zastřešený zbytek severovýchodního nároží.

5. Výřez z tzv. petrovického obrazu, namalovaného podle Arnoldovy rytiny patrně rovněž 
u příležitosti žehnání nového kostela roku 1775. Rytina i malba upřesňují naše znalosti o polo-
ze starého kostela, zbořeného kolem roku 1783. Dřívější identifikaci stavby vlevo od nového 
kostela s budovou nejstarší přeštické školy je třeba odmítnout. Škola stávala „pod kostelem“, 
ještě více vlevo, mimo obraz obou vedut, na místě, kde byla v letech 1821–1822 postavena 
nová patrová škola, zhruba mezi dnešním pomníkem J. J. Ryby a rohem Domu historie Přeš-
ticka. Právě při úpravách terénu v souvislosti se stavbou nové silnice a školy bylo severní 
návrší na místě starého kostela upraveno navážkami a roku 1814 opatřeno tarasní zdí. V ní se 
nachází vchod do klenutého sklípku. Vznikl v rámci areálu bývalé školy nebo souvisí se starým 
kostelem?

6. František Paneš, rekonstrukce podoby starého kostela podle veduty z 1. poloviny 18. stole-
tí (č. 2), 1997. Lze ji považovat v rámci celkové podoby kostela za poměrně přesnou.
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Sobota 22. 2. 2020 – že to 
byl šikovně určený datum na 
konání jubilejního patnác-
tého masopustu? A navíc to 
byla opravdu poslední sobo-
ta masopustního času, takže 
i my, konzervativci a strážcové 
tradic, jsme mohli být spoko-
jení. Před hospodou se kolem 
11. hodiny shromáždil houfek 
masek a věrní diváci a vši-
chni čekali, až přijede od Lišic 
autobus s další částí masek, 
které se vypravily do Lišic. 

A pak se ozval už pozapome-
nutý zvuk. My dříve narození 
jsme lehce znervózněli: Je toto 
shromáždění vůbec povole-
né? Kolem se prohnali „Véna 
a Bohouš, kamarádi z V. B“, 
v oranžovobílém žigulíku se 
zapnutou houkačkou. A zno-
va. A od Lišic se blížil autobus 
a před ním „alegorický vůz“, 
ověnčený a obalonkovaný, jen 
portréty stranických svatých 
a nějaký pěkný transparent 
tam chyběly! A rázem nám 
bylo o 35 let méně. Z autobusu 
se vyrojily maškary a Hájenka 
a z alegorického vozítka další 
masky. A také pánové staros-
ta a místostarosta, kteří slav-
nostně pokřtili novou obecní 
techniku – radlici na sníh. Ješ-
tě hromadné foto pro sociální 
sítě a pokus o spočítání masek. 
Marný. Bylo nás prostě přes 
padesát maškar a velmi živých 
a akčních maškarek. Nedaly se 
spočítat, byly jak pytel blech, 
protože si to náramně užívaly. 

Bylo nás dost! A to chyběli 
někteří staří „tahouni“ a celý 
vždycky tak početný klan 
Poppových! Mezi maškarami 
se objevily pohádkové posta-
vičky i zvířata, jako vždy byli 
úžasní naši hasiči, kteří před-
stavovali pohádku o Sněhurce 
a sedmi trpaslících. Největší 
pozornost upoutal obří klo-
bouk kouzelníka Pokustona 
s Bobem a Bobkem a dokon-
ce i s malým Bobečkem. Prá-
vě v masce Boba se skrývala 
nejstarší účastnice průvodu, 
nejmladší účastnice v masce 
kočičky spočívala v nosítku 
na zádech svojí jednorožčí 
maminky a všechno to prospa-
la, protože je jí teprve jedenáct 
měsíců. Většinu průvodu tvo-
řily celé rodiny s menšími dět-
mi a to dává naději, že tu roste 
nová generace maškar, a že 
tradice masopustu nezanikne! 
Průvod prošel obvyklou trasu 
s obvyklými občerstvovacími 
stanicemi, Hájenka hrála krás-
ně jako vždycky, a tak se tanči-
lo a zpívalo, ochutnávalo a při-
píjelo se na zdraví, na štěstí, na 
masopust! Hájenka hrála tak 
krásně, že i ti „staří a chromí“ 
odhodili berli a hole a vytáčeli 
to jako zamlada! Všechno to 
měli pod dohledem dva pří-
slušníci VB, ti udržovali pořá-

dek a nekompromisně vybírali 
pokuty od okolojedoucích aut. 
Ve službě neznali bratra ani 
kolegu! Zkasírovali i skuteč-
ný policejní vůz s „kolegy“, 
dokonce dvakrát! Průvod obe-
šel část vsi a maškary zakon-
čily průvod v Chovatelně, kde 
již čekalo občerstvení. Jubilejní 
masopust se opravdu povedl, 
i to počasí nám přálo! Zbývá 
jen poděkovat organizátorům, 

skvělé Hájence, věrným divá-
kům za podporu i za dárky 
do kasiček, všem hostitelům 
za skvělé a bohaté pohoštění. 
Vybrané peníze budou jako 
vždycky použity pro další kul-
turní akce. Hájenka již přislí-
bila termín dalšího masopustu  
13. 2. 2021. Tak se všichni těš-
me!

Blanka Zahradníková
alias stará vrásčitá želva☺

Výzdoba kašny
Naše mateřská škola byla 

oslovena v pokračování nedáv-
no zavedené tradice týkající se 
výzdoby kašny na přeštickém 
náměstí. Expozice je insta-
lována do doby jejího letní-
ho provozu. Po výzvě padlo 
několik návrhů na realizaci 
projektu. Na vítězném námětu 
„Od Tří králů do Velikonoc“ 
se svými nápady podílel celý 
pedagogický sbor.

Vše začíná výpravou Tří 
králů – Kašpara, Melichara 
a Baltazara, kteří putují se 
svým posláním zimní kraji-
nou, ukazující typické znaky 
tohoto ročního období. Vidí-
me sníh, sněhuláky, sněhové 
vločky a koule. Na své pou-
ti zavítají do lesa, kde lze 
u krmelce objevit srnky, srnce 
i divoké prase. Veškeré dění 

v lese sledují dvě sovy a bed-
livě pozorují naše tři poutníky, 
jak vstupují do masopustního 
reje plného masek a koláčů. 
Po zábavě je cesta zavede do 
období jara. Tady už na ně 
netrpělivě čeká Morana nebo-
li smrtka, aby mohla ukončit 
vládu paní Zimy a propuklo 
jaro v celé své kráse. Jejich 
poslední cestou jsou Veliko-
noce – svátky jara. Ty jsou 
nejvýznamnějším křesťan-
ským svátkem, oslavou zmr-
tvýchvstání Ježíše Krista, ale 
i obdobím lidových tradic 
spojených s vítáním jara.

Kašna stojí za prohlédnutí 
nejen ve dne, ale také večer, 
kdy osvětlení navodí tu pravou 
sváteční atmosféru.

kolektiv MŠ Dukelská 
Přeštice

V Chovatelně se soutěžilo
V sobotu 29. února v pod-

večer se v hospůdce Chova-
telna v Dolní Lukavici konala 
vědomostní soutěž  s názvem 
Hospodský qvíz.  Sešlo se zde 
pět soutěžních týmů. První 
okruh otázek se týkal českých 
hradů a zámků, následova-
ly otázky s tématikou Dolní 
Lukavice, slavných osobností, 
zeměpisu a pivovarů. Soutěž 
vyhrálo družstvo „FC Popův 
Týnec“ (Popovi – viz fotogra-

fie), těsně za nimi se umístili 
Žofákovi a na třetím místě 
skončilo družstvo Gabrétů. Po 
celý večer panovala příjem-
ná atmosféra a soutěžilo se 
i po ukončení soutěže. Velké 
poděkování patří manželům 
Divišovským, kteří zajistili tři 
hlavní ceny, a umožnili nám, 
aby se soutěž mohla konat 
právě u nich. Někdy zase na 
viděnou.

Mgr. Eva Horová

Foto Mgr. Eva Horová

Masopust slavil patnáct let

www.kzprestice.cz
www.facebook.com/kzprestice 

SLEDUJTE



V souvislosti s vyhláše-
ním nouzového stavu v ČR 
v důsledku rozšíření nákazy 
koronavirem vyvstává spousta 
dosud nevyslovených otázek. 
S ohledem na dosud nepo-
znanou situaci nelze očekávat 
předem nastavené postupy 
a metodiky od státních složek 
kromě vydaných opatření vlá-
dy ČR v režimu zákazů a ome-
zení. Pokusím se shrnout do 
několika bodů některá řešení 
problematických situací vzni-
kajících v důsledku mimořád-
ných opatření:

1. Dezinfekce společných 
prostor – zatím nebyla byto-
vým družstvům (BD) nebo 
společenstvím vlastníků (SVJ) 
uložena plošná povinnost 
dezinfekce společných částí 
bytových domů, a to ani jako 
doporučení formou metodic-
kého pokynu. Je to tedy zcela 
na uvážení jednotlivých domů. 
S ohledem na nemožnost 
monitorovat pohyb každé oso-
by bez ochranných pomůcek, 
po dotyku klik, zábradlí, ovla-
dačů nebo poštovních schrá-
nek a zvláště pak při absolut-
ním nedostatku desinfekčních 
prostředků není v silách BD 
a SVJ zajistit absolutní ochra-
nu před nákazou, proto je 
nutné se zaměřit na osobní 
ochranu každého občana a na 
dodržování hygieny (minimum 
doteků rizikových míst, mytí 
a desinfekce rukou, používání 
ochranných pomůcek atd.).

2. Provádění údržby ve 
společných prostorách – není 
současnými opatřeními nijak 
dotčeno. Jedná se o povolený 
výkon zaměstnání (podniká-
ní) a „provádění staveb“ je 
výslovně vyňato ze zákazu 
maloobchodního prodeje zboží 
a služeb. Pro pracovníky firem 
přitom platí povinnost od 19. 3. 
2020 mít při provádění prací 
zakrytá ústa a nos ochranným 
prostředkem vyjma takové 
práce, kde by nošení ochr. 
prostředků bylo nebezpečné. 
Pokud není provedení opravy 
nezbytně nutné, doporučuje 
se práce odložit na pozdější 
dobu.

3. Provádění revizí 
v domech, havarijní stavy –  
pokud není možné provést 
revizi z důvodu nouzové-
ho stavu (zákaz vycházení, 
karanténa), jde o zásah „vyšší 
moci“ a z tohoto důvodu lze 
revizi odložit a provést nepro-
dleně po skončení mimořád-
ných opatření. Pokud však 
existuje podezření na závadu, 
která by mohla způsobit požár, 
výbuch apod., je nutno posou-
dit jako havarijní stav. V tom-
to případě by měli uživate-
lé bytů i při mimořádných 
opatřeních byty zpřístupnit, 
přitom je nutné zabránit rizi-
ku nákazy použitím ochran-
ných pomůcek (jak ze strany 
pracovníka, tak i na straně 
uživatele bytu), hygienických 

opatření (předchozí a násled-
ná dezinfekce) a za dodržení 
minimálního odstupu. Pokud 
nebude za havarijního stavu 
možné zajistit dostatečná bez-
pečnostní opatření a byt zpří-
stupnit, bude nutno v krajním 
případě přistoupit k odpojení 
daného rozvodu nebo zaříze-
ní. Uživatel bytu v karanténě 
může přijímat návštěvy jen 
v nezbytných případech, což 
havarijní situace rozvodů ply-
nu, vody, kanalizace a elektři-
ny je.

4. Informace o nakažených 
osobách, osobách v karan-
téně – správce domu, byto-
vé družstvo ani společenství 
vlastníků nemá nárok na to, 
aby mu bylo sdělováno, zda 
se v bytovém domě vysky-
tují osoby v karanténě nebo 
s nákazou. Nárok na tyto 
informace nemají ani staros-
tové jednotlivých obcí. Státní 
orgány poskytují data veřejně 
pouze o celkových počtech 
v rámci krajů, event. okresů.

5. Konání schůzí a shro-
máždění – s účinností od 
16. 3. 2020, kdy byl zaveden 
zákaz volného pohybu osob, 
nelze konat členské schůze, 
shromáždění vlastníků ani 
schůze samospráv, a to bez 
ohledu na počet osob zúčastně-
ných na takovém shromáždění. 
V neodkladných případech lze 
hlasovat tzv. korespondenčně 
(per rollam), pokud to stanovy 
připouští. Po skončení zákazu 
volného pohybu bude rozho-
dující, jaká další opatření vlá-
da ČR vyhlásí.

V souvislosti s vyhláše-
nými opatřeními vlády ČR 
byl omezen provoz činnosti 
správce v sídle společnosti 
Hlávkova 23, 334 01 Přeštice, 
a to i v úředních dnech. Osob-
ní návštěvy jsou možné jen 
v nezbytně nutných případech 
a po předchozí dohodě s pří-
slušným pracovníkem.

Vyhotoveno za použití pod-
kladů SČMBD ze dne 23. 3. 
2020, které jsou ke stažení na 
www.sbdplzenjih.cz

Zde také můžete sledovat 
postupné doplňování návodů 
a odpovědí.

Jaroslav Majer
předseda představenstva

SBD Plzeň-jih
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ASISTENT 
PREVENCE KRIMINALITY

Město Přeštice ve spolupráci s MP Přeštice 
vyhlašuje výzvu pro výběr kandidáta na pozici 

Asistenta prevence kriminality 
dotovaného Ministerstvem vnitra ČR 
na dobu určitou do konce roku 2021 

s nástupem možným ihned dle dohody
nebo k 1. 5. 2020. 

Pracovní uplatnění v oblasti prevence kriminality
– zvyšování bezpečnosti a veřejného pořádku města 

na plný úvazek (jednosměnný provoz). 
Požadavky na tuto pracovní pozici: 

min. dosažené vzdělání – základní, min. věk 18 let, 
dobrý zdravotní stav, trestní bezúhonnost, 

ochota pracovat v terénu 
a dobré komunikativní schopnosti.

Kontaktní osoba: 
Bc. Pavel Hošťálek, tel. č. 725 851 629.

Oznámení 
o nalezených pejscích
Psi jsou umístěni v záchytné stanici v Přešticích,
ulice V Háječku.

Fena, kříženec, krémové bar-
vy, stáří 6 let.

Fena, kříženec, černo-hnědé 
barvy, stáří 5 let.

Pes, ohař, hnědo-bílé barvy, 
stáří 5 let.

Pes, kříženec Jack Russel 
teriéra, černo-bílé barvy, stáří 
3 roky.

Pes, hrubosrstý jezevčík, 
hnědo-černé barvy, stáří 5 let.

COVID-19 a správa 
bytových domů 
při mimořádné situaci

Společnost ČEVAK a. s. ja-
ko provozovatel vodovodů 
a kanalizací bedlivě sledu-
je a vyhodnocuje informace 
o šíření a způsobech přenosu 
koronavirové infekce způ-
sobující nemoc COVID-19. 
Na základě informací Světo-
vé zdravotnické organizace, 
Státního zdravotního ústavu, 
hygienických stanic a dalších 
institucí vás chceme ujistit, že 
pitná voda dodávaná námi 
provozovaným vodovodem 
je v pořádku a lze ji používat 
bez jakýchkoliv omezení. 

S ohledem na potenciální 
možnost výskytu koronaviru 
ve vodě odpadní je nezbyt-
ně nutné striktně dodržovat 
doporučená hygienická opat-
ření a minimalizovat možnost 
lidského kontaktu s odpadní 
vodou. To se týká i našich 
zaměstnanců, kteří omezí čin-
nosti prováděné na kanaliza-
cích a čistírnách odpadních 

vod na nezbytné minimum. 
Rozhodli jsme se současně, při 
respektování nařízení a dopo-
ručení vlády České republiky, 
přijmout opatření minimalizu-
jící kontakt našich zaměstnan-
ců s třetími osobami i navzá-
jem. Z tohoto důvodu je do 
objektů společnosti zakázán 
vstup nepovolaným osobám, 
výrazně omezena je činnost 
zákaznických center, přeru-
šena je možnost hotovostních 
plateb na pokladnách. Řada 
našich zaměstnanců pracu-
je mimo své stálé pracoviště. 
Podrobnější informace jsou 
uvedeny na našich webových 
stránkách.

S ohledem na přijatá opat-
ření si dovolujeme požádat 
naše zákazníky, aby řešili 
pouze neodkladné záležitos-
ti a pomohli nám tím zajistit 
bezpečné dodávky pitné vody 
a bezproblémové odvádění 
odpadních vod i v následují-
cím období.

vedení společnosti
ČEVAK a. s.

Fotomodel/ka Přeštice
7. března 2020 
ve fotografiích 

Foto Milan Janoch



Letošní velké halové závody 
v atletice se odehrály v únoru 
a byly bohužel také neplá-
novaně jedny z posledních. 
Mistrovství České republiky 
dorostenců se konalo 15.-16. 2. 
v Ostravě a Přeštice zde repre-
zentoval Jan Pergler, který na 
trati 1500 m obsadil pěkné 
11. místo. O dva týdny poz-
ději Praha – Stromovka hos-
tila MČR starších žáků, kde 
naše město reprezentovali tři 
sportovci. Nejúspěšnější byl 
Michal Pergler – taktéž na 
1500 m, který obsadil skvělé  
3. místo. Výborně se zde před-
stavil Jonáš Fleisig, a to rovnou 
ve dvou disciplínách – 60 m  
5. místo a 150 m 6. místo 
a navíc pomohl ke 3. místu 
štafety 4x200 m. Starší žáky-
ně Tereza Burlová skončila 
těsně pod branou finále na 
800 m a předvedla vynikající 
osobní rekord. I přes ztížené 
podmínky atleti makají dál 
a snad budou mít možnost 
ještě letos předvést nějaký 
kvalitní výkon.

MUDr. Eva Perglerová
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Mistrovství České republiky
v atletice

Jonáš Fleisig

Tereza  Burlová Michal Pergler

Jan Pergler


